ANSÖKAN TOBAKSFÖRSÄLJNINGSTILLSTÅND
enligt 5 kap. 3 § lag om tobak och liknade produkter (2018:2088)
SÖKANDE

Bolagets namn

Organisationsnummer

Bolagets gatuadress

Postnummer och postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Postnummer och postort

Mobilnummer

E-postadress

Webbsida varifrån tobaksvaror säljs (gäller dig som ska bedriva internethandel)
Vid frågor om ansökan vill vi helst bli kontaktade via

E-post

Telefon

Brev

Skurups kommun ansvarar för behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2016/679). Läs mer om hur
Skurups kommun hanterar personuppgifter på sista sidan.

ANSÖKAN AVSER
Tillståndstyp:

Partihandelstillstånd

Detaljhandelstillstånd – försäljningsställe

Detaljhandelstillstånd – internetförsäljning

Verksamheten som ansökan avser kommer att bedrivas:

Tills vidare

Tidsbegränsat fr.o.m

– t.o.m

FÖRSÄLJNINGSSTÄLLE eller FAST DRIFTSSTÄLLE
Försäljnings- eller driftställets namn

Försäljnings- eller driftställets telefonnummer

Försäljnings- eller driftställets gatuadress

Postnummer och postort

ÖVRIGA LOKALER

Finns det andra lokaler som tillhör verksamheten?

Ja, lagerlokal

Ja, kontor

Nej

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Bolaget bedriver idag anmäld försäljning av tobak enligt 12 c § tobakslag (1993:581)
Bolaget har försäljning av örtprodukter för rökning (ej anmälningspliktig)

FÖREKOMMER ANMÄLNINGSPLIKTIG FÖRSÄLJNING AV

Folköl – detaljhandel

Folköl – servering

Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

UNDERSKRIFT

Underskrift av sökanden (firmatecknare)

Namnförtydligande

Ansökningsdatum

Anmälan skickas till: Skurups kommun
Myndighetsenheten miljö- och bygg
St. torggatan 4
274 80 Skurup
Skurups kommun
St. Torggatan 4
274 80 Skurup

Tel: 0411-53 60 00
e-post: kansli@skurup.se
www.skurup.se

Bankgiro: 610-8799
Org nr: 212000-1082

BILAGOR TILL ANSÖKAN OM FÖRSÄLJNINGSTILLSTÅND
enligt 5 kap. 3 § lag om tobak och liknade produkter (2018:2088)
SÖKANDE
Bolagets namn

Organisationsnummer

KOSTNADER

Bilaga, nr

Köp av verksamhet (köpeskilling)

kronor

Köp av inventarier, utrustning

kronor

Depositionsavgift för hyra

kronor

Förskottsbetalning av hyra

kronor

Ombyggnation

kronor

Övriga kostnader (ansökningsavgift, kostnad för ombud, redovisningstjänster mm)

kronor

Övertagande av lager

kronor
Summa kostnader

FINANSIERING Uppge hur ovanstående kostnader har finansierats
Likvida medel i bolaget (1)

Bilaga, nr

kronor

Eget sparande/insats (ägartillskott)

kronor

Ytterligare ägartillskott

kronor

Lån från leverantör, förskott på rabatter mm

kronor

Banklån

kronor

Privatlån

kronor

Övertagande av lån/skulder

kronor

Övrigt

kronor
Summa

1)

Med likvida medel avses bolagets tillgångar i kassa och bank.
Skicka med underlag som verifierar uppgifterna. Kommunen kan dessutom komma att begära in ytterligare
kompletteringar.

Skurups kommun
St. Torggatan 4
274 80 SKURUP

Tfn vxl 0411-53 60 00
Fax 0411-53 60 65

kansli@skurup.se

BILAGOR TILL ANSÖKAN OM FÖRSÄLJNINGSTILLSTÅND
enligt 5 kap. 3 § lag om tobak och liknade produkter (2018:2088)

LÅNAT KAPITAL
Långivarens namn

Långivarens person-/organisationsnummer
Lånebelopp

Datum för mottagande av lånebelopp
Datum för återbetalning

Räntesats

LÅNAT KAPITAL
Långivarens namn

Långivarens person-/organisationsnummer
Lånebelopp
Datum för mottagande av lånebelopp
Datum för återbetalning
Räntesats

LÅNAT KAPITAL
Långivarens namn

Långivarens person-/organisationsnummer
Lånebelopp
Datum för mottagande av lånebelopp
Datum för återbetalning
Räntesats

Skurups kommun
St. Torggatan 4
274 80 SKURUP

Tfn vxl 0411-53 60 00
Fax 0411-53 60 65

kansli@skurup.se

BILAGOR TILL ANSÖKAN OM FÖRSÄLJNINGSTILLSTÅND
enligt 5 kap. 3 § lag om tobak och liknade produkter (2018:2088)

ÄGANDE I ANDRA BOLAG ÄN DET TILLSTÅNDSSÖKANDE BOLAGET
Namn och personnummer

Aktieinnehav, ägarandel

Bolagsnamn och organisationsnummer

Checklista – dokument att skicka med tillsammans med ansökan
Registreringsbevis från Bolagsverket
Handling som styrker behörighet att teckna firma
Kopia av kvitto på betald ansökningsavgift
Uppgift om ägarförhållanden
Köpeavtal
Handlingar som styrker finansiering
Egenkontrollprogram
Bevis om uppdrag som funktionär från Bolagsverket

Skurups kommun
St. Torggatan 4
274 80 SKURUP

Tfn vxl 0411-53 60 00
Fax 0411-53 60 65

kansli@skurup.se

Hantering av era personuppgifter
Skurups kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som du lämnar för att kunna
administrera dina ärenden hos myndighetsenheten för miljö- och byggnad (behandling som sker är
insamling, hantering, lagring, överföring och radering).
De personuppgifter som behandlas för ändamålet är: namn, adress, telefonnummer, e-post samt
person- eller organisationsnummer. De personuppgifter som behandlas sker med stöd av
myndighetsutövning.
Dina personuppgifter kommer att lagras digitalt i vårt ärendehanteringssystem samt fysiskt i vårt
arkiv. Dina personuppgifter kommer att hanteras av Myndighetsenheten för miljö- och byggnad.
Dina uppgifter kan på begäran lämnas ut till tredje part efter sekretessprövning då de utgör allmän
handling.
Skurups kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och
behåller inte personuppgifter du har lämnat in längre än nödvändigt. Personuppgiftsansvarig för
denna behandling är Myndighetsnämnden för miljö och byggnad som kan kontaktas på epostadress kansli@skurup.se. Dina personuppgifter sparas för evigt eller i enlighet med
myndighetsenhetens informationshanteringsplan.
Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om
Dataskyddsförordningen finns på Skurups hemsida. Dataskyddsombudet för Skurups kommun
nås på dataskyddsombud@skurup.se eller telefon 0411-53 60 00.

Skurups kommun
St. Torggatan 4
274 80 SKURUP

Tfn vxl 0411-53 60 00
Fax 0411-53 60 65

kansli@skurup.se

